Quermany Gros
i mines d’en Bofill
(26/08/2008)
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Poble de Pals (20m).
Venint de Torroella en direcció Palafrugell, agafem el carrer Enginyer
Algarra (antiga travessia de la població) fins que trobem un trencall a
l'esquerre que indica Hotel Mas Salvi, en el carrer Capmany. A uns 50
metres trobarem aparcament per poder deixar els vehicles.
Creuem per sota la carretera C-31 (la variant de Pals) i seguim en
direcció a l’hotel Mas Salvi sempre per carretera asfaltada, tot seguint
el GR-92.
Després de l’hotel Mas Salvi, trobem un trencall a la dreta que s’endisa
pel mig del bosc i comença a pujar.
Aquí trobem rètol indicador que ja ens marca el camí que seguirem
nosaltres fins al Quermany Gros (PR-C 108, marques blanquesgrogues). Deixem el GR-92.
L’ascens es fa suaument en mig d’un bosc on predominen pins, suros i
molt de bruc.
Collet.
Bifurcació de diversos camins. Seguim recte deixant un camí a
l’esquerre i un a la dreta.
El camí fa una mica de volta, sempre guanyant alçada poc a poc, fins a
tenir un bon mirador del poble de Regencós.
Llavors torna a encarar nord i ben aviat tenim el Montgri a davant així
com tot l’Alt Empordà i part del Pirineu.
El camí torna a fer un gir important a la dreta i ara ja podem veure la
caseta de vigilància de foc que hi ha en el cim del Quermany.
Cruïlla de camins sota cim.
A l’esquerre deixem una pista que ens portaria a les mines d’en Bofill
amb uns 15 minuts. El camí és tot de baixada fins a les mines.
Seguim recte i amb uns 3 minuts més arribem a dalt.
Quermany Gros (224m).
Parada de 20 minuts per fer una mica d’avituallament i gaudir de la
panoràmica.
Al costat de la caseta de vigilància que en l’estiu sol estar ocupada en
hores laborals hi ha dos miradors amb uns plafons panoràmics una
mica malmesos.
Desfem camí d’anada fins a Pals.
Pals.

